
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання постійних комісій міської ради 

з питань власності, бюджету, соціально- економічного 

та культурного розвитку міста, 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного  середовища та 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

12 березня 2020 року               м.Корюківка 

 

 

Присутні:   Бабич Сергій Володимирович 

                      Василець Ніна Вікторівна 

                      Байдак Микола Богданович 

                      Карасьов Юрій Валентинович 

                      Плющ Анастасія Вікторівна 
 

                       Симончук Світлана Валентинівна 

             Лашко Максим Борисович 

                       Тарасенко Василь Олексійович  

  Левченко Олександр Григорович 

                       Матюха Олексій Олегович 

                       Левицький Олександр Сергійович 

                       Лебех Віктор Миколайович 

                       Лещенко Світлана Віталіївна 

                       Станіславський Максим Ігорович                  

Відсутні:         
      Чепа Валерій Віталійович                    

                         Сорока Ігор Миколайович  

                         Милейко  Сергій Олександрович 

                         Солодка Наталія Юріївна 

                         Земляний Олег Васильович 

                         Ічанська Марина Сергіївна 

                         Кугук Ірина Іванівна 

                         Одноралов Едуард Леонідович 

    Шматок Геннадій Павлович 

                         Рачек Анатолій Євгенович 

                         Лисиця Артем Олександрович 

 

Запрошені: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович, секретар міської ради 

Олійник Світлана Олександрівна, перший заступник  міського голови Савченко 



Олександр Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Биков Олександр Миколайович, начальник фінансового 

відділу міської ради Барсук Олена Іванівна, начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму міської ради Кукуюк Оксана Леонідівна, 

начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради Ващенко Іван 

Олександрович, начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скиба Тетяна Віталіївна, начальник Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту міської ради Наумчик Ірина Володимирівна, начальник відділу 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської 

міської ради-головний архітектор Єрмоленко Яна Сергіївна, начальник загального 

відділу міської ради Лимаренко Ніна Петрівна, провідний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Долбіна Людмила 

Михайлівна. 

  

Відповідно до ст.93 Регламенту роботи Корюківської міської ради сьомого 

скликання,  якщо одночасно проводиться спільне засідання двох постійних комісій 

і більше, головувати на засіданні може один із голів постійних комісій ( за 

домовленістю ) або один із заступників голів комісій, або секретар ради за згодою 

депутатів. 

За пропозицією заступника голови постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку міста 

Байдака Миколи Богдановича вести спільне засідання доручено секретарю міської 

ради Олійник Світлані Олександрівні. Пропозиція Байдака М.Б. підтримана 

одноголосно.  

 Головуючим на спільному засіданні постійних комісій Олійник Світланою 

Олександрівною запропоновано наступний порядок денний, а саме: 
 

Порядок денний: 

 

1.Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік». 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

 

2.Про внесення змін до міських Програм. 

Інформує: начальник фінансового відділу міської ради Барсук Олена Іванівна. 

  

3.Про внесення змін до установчих документів. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 



4.Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 05.03.2018 р. «Про громадське бюджетування, бюджет участі 

в Корюківській міській територіальній громаді». 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

5.Про внесення змін до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 22.02.2017 року «Про затвердження Положення про призначення 

одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим учням, вихованцям 

навчальних закладів Корюківської міської ради та щорічної премії педагогічним 

працівникам навчальних закладів Корюківської міської ради». 

Інформує: начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Наумчик Ірина Володимирівна. 

 

6.Про затвердження Положення про тендерний комітет та уповноважену особу 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

7.Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради, прийнятого у 

міжсесійний період. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

8.Про затвердження переліків об’єктів оренди. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

9.Про передачу майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

10.Про списання майна міської комунальної власності. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

11.Про прийняття майна у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади. 

Інформує: провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Долбіна Людмила Михайлівна. 

 

12.Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради. 



Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович. 

 

13.Про затвердження на посаду завідувача ДНЗ №4 «Веселка». 

Інформує: міський голова Ахмедов Ратан Ратанович. 

 

14.Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

15.Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

16.Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

17.Про надання погодження на проведення земельних торгів за межами населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

18.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  

ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

19.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю). 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

20.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

  

21.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю). 



Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

22.Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

23.Про приватизацію земельних ділянок. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

24.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

25.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

26.Про приватизацію земельних ділянок на території села Домашлин Корюківської 

міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 



30.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського старостинського 

округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території села Олександрівка 

Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

33.Про проведення земельних торгів у формі аукціону. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

34.Про затвердження акту обстеження земельної ділянки. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

35.Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

36.Про надання пільги по платі за землю. 

Інформує: начальник юридичного відділу-державний реєстратор міської ради 

Ващенко Іван Олександрович.  

 

37.Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

Інформує: начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

38.Про внесення змін до рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 29.08.2019 року «Про надання дозволу на розроблення 

детальних планів територій земельних ділянок, розташованих в м.Корюківка». 

Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради-головний архітектор 

Єрмоленко Яна Сергіївна. 



 

39.Про розгляд клопотань. 

Інформує: начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна  міської 

ради Скиба Тетяна Віталіївна. 

 

Вирішили: розглянути запропонований головуючим Олійник С.О. порядок денний 

роботи спільного засідання постійних комісій міської ради із внесеною 

пропозицією. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по першому питанню порядку денного «Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 

року «Про міський бюджет на 2020 рік»» начальника фінансового відділу міської 

ради Барсук Олену Іванівну, яка проінформувала присутніх про зміни, які 

пропонується внести до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік». 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по другому питанню порядку денного «Про внесення змін до міських 

Програм»  начальника фінансового відділу міської ради Барсук Олену Іванівну, яка 

проінформувала присутніх про зміни, які пропонується внести до Програми 

охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року, до Плану (Програми) соціально – 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2019-2020 роки, затвердженого рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, а також до 

Програми цивільного захисту населення Корюківської громади на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 21 грудня 2017 року. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по третьому питанню порядку денного «Про внесення змін до установчих 

документів» начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської ради 

Ващенка Івана Олександровича, який проінформував присутніх про зміни які 

вносяться до установчих документів комунального підприємства Корюківська 

житлово експлуатаційна контора, комунального підприємства «Убідьське» 

Корюківської міської ради, до установчих документів Корюківського дошкільного 



навчального закладу №1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської 

міської ради та до установчих документів Корюківського дошкільного навчального 

закладу №4 «Веселка» еколого – натуралістичного напрямку Корюківської міської 

ради . А також зазначив, що цим підприємствам та установам необхідно здійснити 

державну реєстрацію змін до установчих документів закладів відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по четвертому питанню порядку денного «Про внесення змін до рішення 

тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 р. 

«Про громадське бюджетування, бюджет участі в Корюківській міській 

територіальній громаді» начальника юридичного відділу-державного реєстратора 

міської ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував присутніх про  

зміни, які пропонується внести до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 05.03.2018 року «Про громадське бюджетування 

(бюджет участі) в Корюківській міській територіальній громаді. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до рішення 

четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 22.02.2017 року 

«Про затвердження Положення про призначення одноразової грошової стипендії 

обдарованим і талановитим учням, вихованцям навчальних закладів Корюківської 

міської ради та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради» начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради Наумчик Ірину Володимирівну, яка проінформувала присутніх про те, 

що зміни  стосуються  п.2.3. цього Положення , а саме доповнено щорічною IV 

премією в розмірі 4 (чотири) тисячі грн. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шостому питанню порядку денного «Про затвердження Положення 

про тендерний комітет та уповноважену особу Корюківської міської ради» 

начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської ради Ващенка 

Івана Олександровича, який проінформував присутніх про нову редакцію 

Положення про тендерний комітет Корюківської міської ради та склад тендерного 

комітету міської ради. 



Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

Слухали: по сьомому питанню порядку денного «Про затвердження рішення 

виконавчого комітету міської ради, прийнятого у міжсесійний період» начальника 

юридичного відділу-державного реєстратора міської ради Ващенка Івана 

Олександровича, який проінформував присутніх про рішення виконкому 

Корюківської міської ради № 71 від 26 лютого 2020 року «Про оренду майна міської 

комунальної власності яке пропонується затвердити. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по восьмому питанню порядку денного «Про затвердження переліків 

об’єктів оренди» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про Переліки першого та другого типу, які пропонується 

затвердити, а саме: – Перелік об’єктів, що підлягають передачі в оренду на аукціоні 

та Перелік об’єктів, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 
Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятому питанню порядку денного «Про передачу майна міської 

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про майно міської комунальної власності, яке 

підготовлено до передачі комунальним підприємствам ,установам та організаціям 

міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 
Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по десятому питанню порядку денного «Про списання майна міської 

комунальної власності» провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка 

проінформувала присутніх про надання дозволу на списання з балансу Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради одягу сцени, 1998 

року, в кількості один комплект балансовою (первісною) вартістю 13246,00 

(тринадцять тисяч двісті сорок шість гривень 00 копійок), знос 100%.   

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по одинадцятому питанню порядку денного «Про прийняття майна у 

міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади» 

провідного спеціаліста відділу земельних ресурсів та комунального майна міської 

ради Долбіну Людмилу Михайлівну, яка проінформувала присутніх про майно 

спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського 

району, яке безоплатно приймається у міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади з подальшою передачею цього майна на баланс та в 

оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дванадцятому питанню порядку денного «на баланс та в оперативне 

управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, 

який проінформував присутніх про зміни, що пропонується  внести до рішення 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 

року «Про затвердження структури та чисельності працівників виконавчого апарату 

Корюківської міської ради та її  виконавчого комітету», а саме в частині визначення 

структури юридичного відділу слова «провідний спеціаліст – державний реєстратор 

– 1» замінити словами «головний спеціаліст – державний реєстратор – 1», при 

визначенні посадового окладу для посади «головний спеціаліст – державний 

реєстратор» застосовувати посадовий оклад визначений у чинному законодавстві 

для посади «головний спеціаліст». Відповідні зміни також пропонується внести і до  

рішення другої позачергової сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 

17 січня 2017 року «Про затвердження Положень про відділи Корюківської міської 

ради», виклавши додаток 5 до рішення в новій редакції. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тринадцятому питанню порядку денного «Про затвердження на посаду 

завідувача ДНЗ №4 «Веселка» міського голову Ахмедоав Ратана Ратановича, який 

проінформував присутніх про особисте кадрове рішення призначити на посаду 

завідувачем Корюківського дитячого навчального закладу №4 «Веселка» еколого-

натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області 

Мостович Кристину Володимирівну.  

Виступили: голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 



навколишнього природного середовища, яка запропонувала на засідання сесії 

запросити Кристину Володимирівну для знайомства. 

Вирішили:  запросити на засідання сесії ради Мостович Кристину Володимирівну  

та визначитись із запропонованим проєктом рішення на  сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Про розірвання та 

поновлення договорів оренди (суборенди) землі» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна  міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про звернення фізичних та юридичних осіб, які мають 

намір  розірвати або поновити договори оренди землі.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про надання земельних 

ділянок в оренду (суборенду)» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про звернення фізичних та юридичних осіб, які мають наміри оформити 

право користування земельними ділянками відповідно до договорів оренди землі. 

Пропонується надати у спільну сумісну оренду Науменко Марії Петрівні, 

Науменку Ігорю Михайловичу та Науменку Юрію Михайловичу земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд терміном на 2два роки, яка розташована по вул. Молодіжна, 16, м. 

Корюківка та встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною 

ділянкою в розмірі три відсотки від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

Пропонується надати у спільну сумісну оренду Хобел Валентині Михайлівні 

та Хобелу Василю Миколайовичу земельну для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і терміном на десять років, яка 

розташована по вул. Українська, 51, м. Корюківка та встановити річну орендну 

плату за користування вказаною земельною ділянкою в розмірі 3 три відсотки від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Пропонується передати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОРФАД» земельну ділянку загальною площею 2,1499 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості терміном на 10 років, яка 

розташована по вул. Індустріальна, 20, м. Корюківка та встановити річну орендну 

плату за користування земельною ділянкою в розмірі 5 (п’ять) % (відсотків) від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Оформити договір оренди землі у 

встановленому законодавством порядку. 



Пропонується передати в оренду земельні ділянки (не витребувані земельні 

частки (паї) ТОВ «МЕНА АГРОІНВЕСТ» загальною площею 14,0126 га для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які розташовані (за 

межами населеного пункту села Рейментарівка), терміном на 10 років та встановити 

річну орендну плату за користування земельними ділянками в розмірі десять 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Виступили: голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, яка запропонувала ТОВ «КОРФАД» 

встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою в розмірі 

шість відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 Інших пропозицій не надходило. 

Вирішили:  підтримати пропозицію Плющ А.В. та із внесеними уточненнями 

запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по шістнадцятому питанню порядку денного «Про надання земельної 

ділянки у постійне користування» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про передачу комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради у постійне користування земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сімнадцятому питанню порядку денного «Про надання погодження на 

проведення земельних торгів за межами населених пунктів Корюківської міської 

ради» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання ДП 

«Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» стосовно 

погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності, яку планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на на території Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту села Домашлин)  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про клопотання ТОВ «КОРФАД» щодо дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки орендованої земельної ділянки для 

подальшого придбання її у власність по провулку Вокзальний, 6а, м. Корюківка. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по дев’ятнадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю)» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви фізичних та 

юридичних осіб, та додані матеріали стосовно надання дозволів на оформлення 

земельних часток (паїв). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцятому питанню порядку денного «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про заяви фізичних та юридичних осіб щодо надання дозволу на 

виготовлення документації із землеустрою. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять першому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю)» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви громадян щодо затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по двадцять другому питанню порядку денного «Про затвердження 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання ПП «Десна – 

Експерт – М» щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки площею 5,8922 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована в адміністративних 

межах (за межами населених пунктів) Корюківської міської ради, право оренди на 

яку передбачається продати на земельних торгах. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна 

міської ради Скибу Тетяну Віталіївну,яка проінформувала присутніх про 

клопотання фізичних осіб щодо передачі у приватну власність земельних ділянок 

для різних потреб на території міста Корюківка . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Наумівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на території 

Наумівського старостинського округу.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять п’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Брецького старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на території 

Брецького  старостинського округу.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 



Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять шостому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території села Домашлин Корюківської міської ради» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на 

території села Домашлин Корюківської міської ради. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять сьомому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Рейментарівського старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичної особи 

щодо передачі у приватну власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на території Рейментарівського  старостинського округу 

. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Сядринського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства на території Сядринського старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по двадцять дев’ятому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Тютюнницького старостинського округу» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства на території Тютюнницького старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  



Слухали: по тридцятому питанню порядку денного «Про приватизацію земельних 

ділянок на території Хотіївського старостинського округу» начальника відділу 

земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, 

яка проінформувала присутніх про. клопотання фізичних осіб щодо передачі у 

приватну власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства на території Хотіївського старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять першому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території села Олександрівка Корюківської міської ради» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб 

щодо передачі у приватну власність земельних ділянок для різних потреб на 

території села Олександрівка Корюківської міської ради . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять другому питанню порядку денного «Про приватизацію 

земельних ділянок на території Забарівського старостинського округу» начальника 

відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну 

Віталіївну, яка проінформувала присутніх про клопотання фізичних осіб щодо 

передачі у приватну власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Забарівського 

старостинського округу . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять третьому питанню порядку денного «Про проведення 

земельних торгів у формі аукціону» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про перелік земельних ділянок не сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

аукціону. 

 Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 



Слухали: по тридцять четвертому питанню порядку денного «Про затвердження 

акту обстеження земельної ділянки» начальника відділу земельних ресурсів та 

комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала 

присутніх про акт обстеження земельних ділянок, які передаються безоплатно у 

власність Кудіну Олександру Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства площею по вул. Садова, 33, м. Корюківка . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять п’ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради із земельних питань» начальника відділу земельних 

ресурсів та комунального майна міської ради Скибу Тетяну Віталіївну, яка 

проінформувала присутніх про зміни, які пропонується внести до деяких рішень 

міської ради із земельних питань відповідно до поданих заяв громадян. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять шостому питанню порядку денного «Про надання пільги по 

платі за землю» начальника юридичного відділу-державного реєстратора міської 

ради Ващенка Івана Олександровича, який проінформував присутніх про 

клопотання КНП «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської  

районної ради Чернігівської області» щодо надання пільги по сплаті земельного 

податку. Пропонується установити пільги по платі за землю для закладів охорони 

здоров’я, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 

Податкового кодексу України на 2020 рік у розмірі 100%.  

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять сьомому питанню порядку денного «Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення на території Корюківської міської 

ради» начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради 

Скибу Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про звіт з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій 

знаходиться нежитлова будівля, яка належать Савченку Олександру 

Олександровичу на праві приватної власності згідно договору дарування від 

01.03.2018, серія та номер 370. Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця 

Вокзальна, 16/2, м. Корюківка, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена 



ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 17 051 грн. 00 коп. без урахування 

ПДВ.  З урахуванням прийнятого  попередньо рішення  міської ради ціна продажу 

земельної ділянки (збільшена на 10%)  становить 18 756 грн. 10 коп. без урахування 

ПДВ. 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по тридцять восьмому питанню порядку денного «Про внесення змін до 

рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

29.08.2019 року «Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій 

земельних ділянок, розташованих в м.Корюківка» начальника відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської ради-

головного архітектора Єрмоленко Яну Сергіївну, яка проінформувала присутніх 

про 

зміни, що пропонується внести до рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання № 24-26/VII від 29 серпня 2019 року «Про надання 

дозволу на розроблення детальних планів територій земельних ділянок, 

розташованих в м. Корюківка», а саме: на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки орієнтовною площею 3,7 га для розміщення та експлуатації 

об’єктів деревообробної промисловості в межах населеного пункту по                        

пров. Вокзальному м. Корюківка . 

Вирішили:  підтримати запропонований проєкт рішення та подати на розгляд сесії 

міської ради. 

Голосували: «за» одноголосно.  

 

Слухали: по сорок першому питанню порядку денного «Про розгляд клопотань» 

начальника відділу земельних ресурсів та комунального майна міської ради Скибу 

Тетяну Віталіївну, яка проінформувала присутніх про заяви громадян: Балути 

Руслана Вікторовича та Балути Наталії Василівни, які діють в інтересах дитини 

Балути Лілії Русланівни; Балути Руслана Вікторовича та Балути Наталії Василівни, 

які діють в інтересах дитини Балути Анастасії Русланівни; Бабка Олександра 

Миколайовича; Корюки Надії Михайлівни; Сластьона Сергія Олександровича; 

Лукашової Ольги Михайлівни; Мірошниченко Тамари Михайлівни; Мірошниченка 

Михайла Костянтиновича; Сороки Володимира Анатолійовича; комунального 

некомерційного підприємства «Корюківський центр ПМСД». 

 

1.У своїх заявах громадяни: Балута Р.В. та Балута Н.В., які діють в інтересах 

дітей Балути Анастасії Русланівни та Балути Лілії Русланівни, просять надати 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність площею орієнтовно 2,0 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки комунальної власності з кадастровим 



номером 7422488300:03:000:1211, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (біля села Савинки) Корюківського району Чернігівської 

області. 

 Зазначена земельна ділянка розташована за межами населених пунктів 

територіальної громади. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 

об’єднаних територіальних громад» зазначена Вами земельна ділянка сформована, 

але не передана у комунальну власність територіальної громади. 

 Відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області наказом Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 21.02.2019 року № 59 «Про проведення інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення державної власності» (зі змінами) було 

зобов’язано провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, відомості про які 

відсутні у Державному земельному кадастрі на території об’єднаних 

територіальних громад, які включені до Переліку об’єднаних територіальних 

громад, на території яких проводитимуться роботи з інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності у 2019 році. 

 Оскільки Савинківська сільська рада приєднана до Корюківської ОТГ після 

прийняття вказаного наказу Держгеокадастру, і не була включена до Переліку 

об’єднаних територіальних громад, яким передавались земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної власності у комунальну, на 

сьогодні Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області не має 

повноважень щодо передачі земельних ділянок із державної власності у комунальну 

власність Корюківськой міській раді.   

Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, 

міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

 

2.У своїй заяві громадянин Бабко О.М., просить погодити проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею 2,00 га за, яка розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту с. Домашлин) 

Корюківського району Чернігівської області. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018р. № 

60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» 

Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру доручено забезпечити 

здійснення до передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність розпорядження землями 



сільськогосподарського призначення державної власності під час передачі в 

користування (виключно шляхом проведення аукціонів) або у власність за 

погодженням з об’єднаними територіальними громадами. 

3.У своїх заявах громадяни Мірошниченко Т.М. та Мірошниченко М.К. 

просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (біля міста Корюківка) Корюківського району 

Чернігівської області. 

 Зазначена земельна ділянка розташована за межами населених пунктів 

територіальної громади. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 

об’єднаних територіальних громад» зазначена земельна ділянка не сформована та 

не передана у комунальну власність територіальної громади. 

Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, 

міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 
  

 4.У своїй заяві громадянка Лукашова О.М. просить надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею орієнтовно 0,70 га за, яка розташована в с. 

Олександрівка, вул. Зарічна Корюківського району Чернігівської області. 

 Згідно наданих картографічних матеріалів бажана земельна ділянка 

розташована за межами села Олександрівка. 

 Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, 

міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.  
 

5.У своїй заяві громадянка Корюка Н.М. просить надати дозвіл на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі на місцевості площею орієнтовно 0,01 га для 

будівництва індивідуальних гаражів для передачі її у власність, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в м. Корюківка, вул. Франка, 5в 

(гараж 3-014) Корюківського району Чернігівської області. 

Гараж розташований на земельній ділянці площею 0,4563 га, яка перебуває у 

комунальній власності територіальної громади міста Корюківка в особі 

Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1498. Дана земельна ділянка виділялася для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 
 



6.У своїй заяві громадянин Сластьон С.О. просить надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (біля села Олександрівка) 

Корюківського району Чернігівської області. 

 Дана земельна ділянка розташована за межами населених пунктів 

територіальної громади. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність 

об’єднаних територіальних громад» зазначена Вами земельна ділянка сформована, 

але не передана у комунальну власність територіальної громади. 

 Відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області наказом Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 21.02.2019 року № 59 «Про проведення інвентаризації 

земель сільськогосподарського призначення державної власності» (зі змінами) було 

зобов’язано провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, відомості про які 

відсутні у Державному земельному кадастрі на території об’єднаних 

територіальних громад, які включені до Переліку об’єднаних територіальних 

громад, на території яких проводитимуться роботи з інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності у 2019 році. 

 Оскільки Олександрівська сільська рада приєднана до Корюківської ОТГ 

після прийняття вказаного наказу Держгеокадастру, і не була включена до Переліку 

об’єднаних територіальних громад, яким передавались земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної власності у комунальну, на 

сьогодні Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області не має 

повноважень щодо передачі земельних ділянок із державної власності у комунальну 

власність Корюківськой міській раді.   

Відповідно до статей 12, 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, 

міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель 

комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. 

 

7.У своїй заяві громадянин Сорока В.А. просить надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) 

Корюківського району Чернігівської області за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422481500:07:000:1019. 

Зазначимо, що бажана земельна ділянка із зазначеним кадастровим номером 

відсутня у державному земельному кадастрі. 
 



8. У своєму клопотанні Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківський центр ПМСД» просить дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки внатурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги, які розташовані в адміністративних межах Корюківської 

міської ради Корюківського району Чернігівської області, а саме: с. Буда, вул. 

Центральна, 6 площею орієнтовно 0,01 га; с. Олександрівка, вул. Зарічна, 31 

площею орієнтовно 0,07 га;с. Савинки, вул. Л.Українки, 1 площею орієнтовно               

0,01 га; с. Сахутівка, вул. Шевченка, 40-а площею орієнтовно 0,01 га; с. Сядрине,                             

вул. Заводська, 5 площею орієнтовно 0,06 га. 

У зв’язку з відсутністю документів на право власності на нерухоме майно 

дане клопотання потребує додаткового вивчення. Також за адресою: с. Сядрине,                       

вул. Заводська, 5 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 

нерухомого майна зареєстрована приватна власність на будинок. 

 

9. У своєму клопотанні СФГ «Урожай» просить надати дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 5,0 га, яка 

розташована на території Олександрівської сільської ради (за межами населеного 

пункту). 

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 

майна та наданих матеріалів нерухоме майно перебуває у спільній частковій 

власності. Відповідно до вимог чинного законодавства для оформлення земельної 

ділянки необхідно звернення співвласників майна. 

Вирішили:   
1.У задоволенні заяв громадян Балути Руслана Вікторовича та Балути Наталії 

Василівни, які діють в інтересах дитини Балути Лілії Русланівни; Балути Руслана 

Вікторовича та Балути Наталії Василівни, які діють в інтересах дитини Балути 

Анастасії Русланівни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність площею орієнтовно 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки 

комунальної власності з кадастровим номером 7422488300:03:000:1211 – 

відмовити.  
 

2. У задоволенні заяви Бабка О.М., про погодження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства площею 2,00 га за, яка розташована в адміністративних межах 



Корюківської міської ради (за межами населеного пункту с. Домашлин) 

Корюківського району Чернігівської області – відмовити.  
 

 3. У задоволенні заяв Мірошниченко Т.М. та Мірошниченко М.К. щодо 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства площею 

орієнтовно 2,00 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (біля міста Корюківка) Корюківського району Чернігівської області – 

відмовити, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки. 

 4. У задоволенні заяви громадянки Лукашової О.М. щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею орієнтовно 0,70 га за, яка 

розташована в с. Олександрівка, вул. Зарічна Корюківського району Чернігівської 

області – відмовити, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної 

ділянки.  

 5. У задоволенні заяви громадянки Корюки Н.М. щодо надання дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки внатурі на місцевості площею орієнтовно 0,01 га для 

будівництва індивідуальних гаражів для передачі її у власність, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в м. Корюківка, вул. Франка, 5в 

(гараж 3-014) Корюківського району Чернігівської області- розгляд заяви відкласти 

до вирішення питання по суті. 

 6. У задоволенні заяви громадянина Сластьона С.О. щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (біля села Олександрівка) 

Корюківського району Чернігівської області – відмовити, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування. 

 7.У задоволенні заяви громадянина Сороки В.А. щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району Чернігівської області за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422481500:07:000:1019 – відмовити. 

 8.У задоволенні заяви Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківський центр ПМСД» щодо надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки внатурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 



закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, які розташовані в 

адміністративних межах Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області, а саме: с. Буда, вул. Центральна, 6 площею орієнтовно 0,01 

га; с. Олександрівка, вул. Зарічна, 31 площею орієнтовно 0,07 га; с. Савинки, вул. 

Л.Українки, 1 площею орієнтовно 0,01 га; с. Сахутівка, вул. Шевченка, 40-а площею 

орієнтовно 0,01 га; с. Сядрине,  вул. Заводська, 5 площею орієнтовно 0,06 га – 

розгляд поданого клопотання відкласти до вирішення питання по суті. 

 9.У задоволенні заяви СФГ «Урожай» щодо надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 5,0 га, яка 

розташована на території Олександрівської сільської ради (за межами населеного 

пункту) – відмовити,у зв’язку з відсутністю клопотань від співвласників майна.  

10. Питання на розгляд сесії міської ради не виносити. 

 Голосували: «за» одноголосно.  

 

 

Головуючий на  спільному засіданні  

постійних комісій міської ради  

(секретар міської ради)                  С. ОЛІЙНИК 

 


